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Koszmar Artema - animowany prolog do Metro 
Exodus 

 
Artem śnił o świecie ponad moskiewskim metrem 

Ale w postapokaliptycznej Rosji sny mogą przerodzić się w koszmary... 

 
Studio 4A Games, wydawca Koch Media, oraz jego polski partner - Wydawnictwo            
Techland, zapraszają na spektakularny, krótkometrażowy film CGI - Koszmar Artema.          

W prologu stanowiącym wprowadzenie do wydarzeń w Metro Exodus, nadzieja na lepsze            

jutro miesza się ze strachem towarzyszącym życiu poza korytarzami metra. Animację           
wyprodukowało polskie studio Platige Image. 
 

 

Koszmar Artema - zobacz animowany film studia Platige Image --- 

https://www.youtube.com/watch?v=c9Zeo2TKU2Y 

 

Ziemia została zdewastowana przez nuklearną pożogę, a kilka tysięcy ocalałych znalazło           

schronienie w głębokich tunelach. Wierzyli, że są ostatnim bastionem ludzkości. Mylili           
się. Jedynie Artem miał odwagę śnić o ponownym życiu na powierzchni. Ale takie sny              

szybko mogą przerodzić się w koszmary. 
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Nadszedł czas by opuścić ruiny Moskwy i udać się w podróż poza jej granice. 
 

“Czuję się dumny patrząc na to, w jaki sposób studio 4A Games wyjęło moich bohaterów ze                

stron książek i wrzuciło na ekrany. Mam nadzieję, że fanom poprzednich gier oraz powieści              

spodoba się ten nowy rozdział w historii Artema” - mówi autor książek i twórca Uniwersum               

Metro, Dmitrij Głuchowski. 
 

 

Metro Exodus dostępne będzie na Xbox One, PlayStation 4 oraz PC od 15 lutego. 
 

Polska strona gry - www.metroexodus.pl  
Uniwersum Metro - www.metro2033.pl  

 

___________________ 

O firmie Techland 

Techland, niezależny producent gier, dystrybutor i globalny wydawca, powstał w 1991 roku. Polska firma znana jest                
najbardziej z gier Dead Island, Call of Juarez oraz Dying Light i dodatku Dying Light: The Following. Łącznie marka                   
Dying Light przyciągnęła ponad 13 milionów graczy. Aktualnie pracuje nad dwiema grami z segmentu AAA, które ujrzą                 
światło dzienne w ciągu najbliższych trzech lat. 
W 2016 roku Techland rozszerzył swoją działalność o wydawnictwo ogólnoświatowe pod marką Techland Publishing.  
Techland tworzy i wydaje najwyższej jakości produkcje na wiodących platformach – PC, Sony PlayStation 4 oraz                
Microsoft Xbox One. W trzech biurach znajdujących się na terenie Polski pracuje ponad 400 utalentowanych osób.                
Każdym swoim produktem firma stara się dostarczać niezapomnianych przeżyć, korzystając przy tym z najświeższych              
i innowacyjnych technologii. 
Więcej informacji o firmie Techland znajdziesz na oficjalnych stronach: http://techlandpublishing.com oraz           
http://techland.pl Wszystkie nazwy produktów, wydawców, znaki handlowe, materiały graficzne oraz powiązane grafiki            
i znaki handlowe, zarejestrowane znaki handlowe i/lub materiały chronione prawami autorskimi są własnością             
odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

___________________ 
 
Kontakt dla mediów: 
Konrad Adamczewski | Anna Łada-Grodzicka 
konrad.adamczewski@techland.pl | anna.lada.grodzicka@techland.pl 
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